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Napsal sowa (») včera v 23:13 v kategorii Jaroslav Hutka, přečteno: 7× 

Radio: 
http://gloria.tv/media/RGVkf5qqAjT  

 

http://www.hutka.cz/new/mp32/epda4ibgjv.mp3  Text k písni SVĚTLO A STÍN 
jsem napsal v roce 1971, v roce největší beznaděje. Ruská okupace zvítězila, 
všechny naděje šedesátých let byly pohřbené. Tisíce lidí emigrovalo, všechny 
ogranizace byly zrušené a nahrazené novými, nepřátelskými. Nebylo kde hrát a nebyly peníze 
ani na jídlo. Se ženou Zorkou Růžovou jsme bydleli v jedna plus jedna. Umývadlo bylo jen v 
kuchyňce, žádná koupelna. Vavřincovi byl už rok a to v té bídě, kdy nebylo ani na jídlo, bylo 
nesmírně teskné. Výhled do budoucnosti byl pouze temný.  

http://www.mediafire.com/listen/mj7dwa3lad332r1/svetlo-a-stin.mp3 

Z kuchyňky jsem si udělal pracovnu, z předsíňky kuchyň a ta jedna 
obytná místnost byla na všechno. Topilo se uhlím a plínky se vyvařovaly 
ve starém kotli na půdě. Také uhlím. Měl jsem napsaný LITVÍNOV a jednu 
noc jsem myslel na Šímovy obrazy a z těch představ se vynořil text 
SVĚTLO A STÍN. V roce 1974 k němu Vladimír Veit složil melodii. 

Takhle nahrávka vznikla s Radimem Hladíkem, Vladimírem Kulhánkem a Jiřím Hoškem 
začátkem devadesátých let. Je na mém samopalnickém CD ZAHRADY RADOSTI 
http://www.hutka.cz/new/html/obchod.html 

Současná doba je daleko nadějnější než tehdejší, ale přesto je nám 
úzko z budoucnosti, tak snad vám tahle píseň pomůže se cítit lépe. 

Jaroslav Hutka  www.hutka.cz 
http://www.hutka.cz/new/mp32/epda4ibgjv.mp3 
http://cesko.blox.pl/2016/01/Jaroslav-Hutka-Svtlo-a-stn.html 

 Auf 1001sasongs.wordpress.com gefunden  
Little Lemmy - Little Lemmy      

1001 South African Songs You Must Hear Before You Go Deaf 
Kwela and the pennywhistle are almost synonymous with the 
townships in the 50s. It is a sort of jazzy sound with a big dose of 
joie de vivre thown in. It brings up images of Saturday night 
dances i... 
https://www.pinterest.com/pin/452752568769872181/ 

maryjanka cover PDO252 255 KRYPTOSYJONIZM von Stefan Kosiewski FO78 FO271 ZECh 
CAPSTRZYK DLA PREZYDENTA PDO180 NA REWOLUCJANTA PDO179 Moralia CANTO DL DCLII 

DCLV 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/Od-srdce-vsem-preju-hezky-cely-dalsi-rok-a-posilam-k-tomu-pisen-nadeje
http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/Od-srdce-vsem-preju-hezky-cely-dalsi-rok-a-posilam-k-tomu-pisen-nadeje
http://sowa.quicksnake.cz/autor_?a=sowa.quicksnake.cz
http://sowa.quicksnake.cz/
http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka
http://sowa.quicksnake.cz/obrazky/sowa.quicksnake.cz/hutka/asfalt7.jpg
http://gloria.tv/media/RGVkf5qqAjT
http://www.hutka.cz/new/mp32/epda4ibgjv.mp3
http://hudba.zoznam.sk/jaroslav-hutka/piesen/svetlo-a-stin/text/
http://www.mediafire.com/listen/mj7dwa3lad332r1/svetlo-a-stin.mp3
http://www.hutka.cz/new/html/obchod.html
http://www.hutka.cz/
http://www.hutka.cz/new/mp32/epda4ibgjv.mp3
http://cesko.blox.pl/2016/01/Jaroslav-Hutka-Svtlo-a-stn.html
https://1001sasongs.wordpress.com/2016/01/01/little-lemmy-little-lemmy/
https://1001sasongs.wordpress.com/2016/01/01/little-lemmy-little-lemmy/
https://1001sasongs.wordpress.com/2016/01/01/little-lemmy-little-lemmy/
https://1001sasongs.wordpress.com/2016/01/01/little-lemmy-little-lemmy/
https://www.pinterest.com/pin/452752568769872181/
http://sowa2.quicksnake.net/Music/maryjanka-cover-PDO252-255-KRYPTOSYJONIZM-von-Stefan-Kosiewski-FO78-FO271-ZECh-CAPSTRZYK-DLA-PREZYDENTA-PDO180-NA-REWOLUCJANTA-PDO179-Moralia-CANTO-DL-DCLII-DCLV
http://sowa2.quicksnake.net/Music/maryjanka-cover-PDO252-255-KRYPTOSYJONIZM-von-Stefan-Kosiewski-FO78-FO271-ZECh-CAPSTRZYK-DLA-PREZYDENTA-PDO180-NA-REWOLUCJANTA-PDO179-Moralia-CANTO-DL-DCLII-DCLV
http://sowa2.quicksnake.net/Music/maryjanka-cover-PDO252-255-KRYPTOSYJONIZM-von-Stefan-Kosiewski-FO78-FO271-ZECh-CAPSTRZYK-DLA-PREZYDENTA-PDO180-NA-REWOLUCJANTA-PDO179-Moralia-CANTO-DL-DCLII-DCLV
http://www.hutka.cz/new/mp32/epda4ibgjv.mp3
http://www.mediafire.com/listen/mj7dwa3lad332r1/svetlo-a-stin.mp3
https://1001sasongs.wordpress.com/2016/01/01/little-lemmy-little-lemmy/


European Magazine SOWA                                                       Orthodox Christmas in 2016 Thursday, Jan 7 

https://de.scribd.com/skosiewski  

 

sowa (») | today at 06:48 | read: 24× | Andrzej Szpilarewicz Szczęść Boże ,Panie Stefanie,w 
ten swiąteczny dzien -Trzech Króli..Dziekuje Panu za miłą dla mnie Panską reakcje na ta 
piosenke ktorą wczoraj napotkalem i ściągnąłem .ze strony swiezo poznanej osoby z 

RPA.Farmerzy burscy widac dobrzy sa i w 
pracy i ochoczy do bitki i wypitki z 
muzyką.Ot z sympatią wielką do nich 
mozna rzec-swojaki.Z ciepłym dla Pana 
pozdrowieniem-Jędrek z Walbrzycha.Hej 6 
godz.  

Szanowny Panie Gugulski,  

nie podziękuje Panu osobiście za życzenia 
noworoczne Pan Prezes, albowiem 
zamiast na siebie zwrócić uwagę w sposób 
grzeczny, skromnie, jak przyjęte 
powszechnie na fejsbuku, zamiast 
poustawiać to sobie, co regulamin dla 
każdego przewiduje, jak np. poukładane 

ma we łbie porządnie żyd Stonoga, którego bandy kryptosyjonistyczne niepotrzebnie ciągają 
po sądach, aby tylko Palestra na chleb zarobić mogła za to, że ten jęzorem po próżnicy 
zamiata, zamiast wysłuchać tego, co np. taki Piotr Rybak z kukłą żyda w Breslau spaloną nie 
na darmo z bedekera spija, tym niemniej Stonoga w kontaktach osobistych jest normatywnie 
uprzejmy i rzeczowy, jeżeli rozmówcy tylko po pijaku kwaśnym moczem gaci nie zrosi, nie 
ojszczy anzuga, to należy niestety przyznać, że Pan ma w odróżnieniu od wspomnianego 
figuranta upierdliwy dar zaliczania się beztrosko do tego GORSZEGO SORTU kaczystów 
prowincjonalnych, który ignorancję z arogancją obżydliwie miesza w internecie robiąc z 
g(.)wna tak jakby permanentnie, po trockistowsku bigos na Wigilię, ponieważ zażydzony w 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://sowa2.quicksnake.net/autor_?a=sowa2.quicksnake.net
http://sowa2.quicksnake.net/
http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016
http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016
http://gloria.tv/user/7FB8RCqgodx
http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016
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całości Episkopat Polski kilkanaście lat temu uznał już nieomylnie w sprawach posoborowych 
Ostatni Wieczór Adwentu za mięsny dzień w partykularnym Kościele Koszernych rytu 
Rzymskokatolickiego po to tylko, ażeby żydy, które ciężko i nie za darmo przecież za Polaków 
robią w Polsce po Magdalence, mogły nażreć się do syta, do woli i jeszcze przy tym w 
najlepsze kosztem Narodu Polskiego, niczym byle stypendysta 
żydostwa amerykańskiego: żydoski krawiec Niteczka, żydoski szewc 
Szydło, czy Morawiecki z nazwiskiem od Moraw, ukutym po 
sąsiedzku; ostatnio na świeczniku, z łaski żydostwa światowego 
podniesiony do roli multimilionera Dyzmy, który z dziecka (nie 
rzucającego się konspiracyjnie w stanie wojennym) Morawieckiego, 
najbardziej chyba rzekomo poszukiwanego przez ubowców gen. 
Kiszczaka, nie został wcale represyjnie (w ramach akcji o 
stalinowskim kryptonimie "żelazo", patrz gen. SB Milewski i pierwsza 
matka RP Duda-Milewski) na emigrację polityczną do Niemiec 
Zachodnich, bowiem inne żydy miały już tam zbierać dla tego trutnia 
nektar, kasę w Niemczech (dla tej tzw. Solidarności Walczącej 
Morawieckiego), natomiast nie rozliczyły się do dzisiaj z tego (ani 
Klimczyk, który umarł przed paru laty, ani Wirga, wcześniej używane 
nazwisko... mniejsza o to), ale są przecież dowody przestępczej 
działalności na terenie państw NATO i żyją świadkowie tej hańby, 
plamy na żydoskim nazwisku nie tylko Seniora Sejmu RP i syna jego, 
rodzonego, chociaż włosy i rysy twarzy z pochodzenia wyssane 
pewnie po matce, któremu ubowcy nie pomogli przecież skończyć 
bez kłopotów studiów wyższych w latach kolejek i głodu, a po 
Magdalence nie przyznali za to samo Medalu Solidarności, po czym 
nie wysłali do Ameryki na te same kursy dla nie wtajemniczonych 
jeszcze co i do czego, jak Radka Sikorskiego przed wysłaniem do Afganistanu w roli 
fałszywego dziennikarza, w mundurze islamskiego terrorysty z karabinem na ramieniu;  
 
Mateusz Morawiecki przesunięty niedawno z Platformy Obywatelskiej do Kalksztajna po to, 
by uniemożliwić ludziom z tzw. nizin awans społeczny w sekcie partyjniackiej o charakterze 
hinduskiej kasty niedotykalnych; czy wie chociaż aktyw partyjny PiS o tym, że w największej 
demokracji świata, na subkontynencie indyjskim, w tej właśnie kaście obywateli, którym 
pomimo tego, że posiadają bierne i czynne prawo wyborcze, zagwarantowane Konstytucją 
państwa indyjskiego i strzeżoną przez miejscowy Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, 
nie podaje się takiemu niedotykalnemu dłoni ze względów 
religijnych, natomiast Bergoglio brata się ze wszystkimi religiami 
panteistycznie, jak Wojtyła z Wadowic i zachęcał nawet dzisiaj w 
parafii rzymskiej , którą zaskoczył odwiedzinami (kliknij, wysłuchaj 
Radia Watykańskiego) do pójścia pod prąd, a to jest przecież hasło 
masonerii ewangelikańskiej! Nie dokonuje zatem Bergoglio żadnych 
reform w Kościele Posoborowym: modli się po żydosku, psalmami ze 
szamanami w Asyżu i żydami w Ogrodach Watykanu, uwija po 
staremu za młodymi kryminalistami po więzieniach, wzorem 
Transatlantyku Gombrowicza, bo nic takiego nie rusza, że w Indiach, 
czwartej potędze ekonomicznej świata BRICS kobieta może urodzić 
się w rodzinie, dziedziczącej zgodnie z tradycją religijną swojego 
kraju, społeczną rolę ręcznej zbieraczki ludzkiego kału. 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/06/papie%C5%BC_na_mszy_w_uroczysto%C5%9B%C4%87_objawienia_pa%C5%84skiego/1199231
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/06/papie%C5%BC_na_mszy_w_uroczysto%C5%9B%C4%87_objawienia_pa%C5%84skiego/1199231
http://sowa.quicksnake.org/judaica
http://franciscus.blox.pl/html
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Chodzi potem taka Arabia Kaczyńska z 
koszykiem pod pachą po Bombaju 
wielomilionowym, jaki multimilioner 
Morawiecki i zbiera do kosza łopatką w 
ciemnych zaułkach, pokątnie, po 
podwórkach nie płacąc państwu podatków z 
tego; zbiera to, co wyższemu kastą 
Hindusowi spod ogona spadnie, jak sroce w 
żydoskim przysłowiu ludowym, a czego w 
rozmodleniu pasyjnym Stonoga nie weźmie 
do dłoni, od takiej szafarki sakramentu, 
która może tą samą ręką przed chwilą z 
księdzem na osobności misterium męki 
pańskiej miała.  

 
Taka właśnie szafarka proamerykańska po 
przejściu z Platformy tak samo, jak 
Morawiecki robiła niedawno za 
wicepremiera przy Kaczyńskim i była 
sądzona równocześnie przed kamerami za 
donoszenie, kapowanie odpłatne dla Służby 
Bezpieczeństwa, goszczenie w domu 
ubowców i picie wódki z nimi tak samo jak 
Kowalski, któremu Pan Prezes w 

Miłosierdziu Exilarchy pisał z Frankfurtu nad Menem przed laty w Liście Otwartym i dobrze 
radził za darmo z nadzieją, żeby młody nie rzucał się po próżnicy, jak najmniejsza rybka, 
symbol chrześcijaństwa, kilka na ościeniu i nie szarpał niepotrzebnie, bo tylko wstydu się 
napatrzy w lusterku do czwartego pokolenia, jak ten zięć Julka Kornhausera, Andrzej Duda, 
którego Buzek ostatni zdradził, zostawił samotnego na pohańbienie w Kapitule Orła Białego, 
którym żydostwo upokarza się nawzajem ignorancko mieszając nonszalancję z ostentacją, 
Order Zdrajcy, kochanka carycy z Orderem Uśmiechu, którym nie pogardził ostatni pokojowy 
król Arabii Saudyjskiej. 

Order Uśmiechu 

Veröffentlicht am 
9. September 
2002  

Góra z Dołem się 
nie zejdzie; 
Gęgalski. 

Przykro, iż 
nie bywając na 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://gloria.tv/media/pRGfwdExXFP
http://gloria.tv/media/pRGfwdExXFP
http://gloria.tv/media/pRGfwdExXFP
http://sowa.blogg.de/2002/09/09/order-usmiechu/
http://sowa.blogg.de/2002/09/09/order-usmiechu/
https://www.facebook.com/marcin.gugulski.3
http://www.mediafire.com/listen/mj7dwa3lad332r1/svetlo-a-stin.mp3
http://sowa.blogg.de/files/2016/01/order-usmiechu.jpg
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salonach światowych i nie mogąc być witany publicznie przez Mistrzów Ceremoniału, nie 
mając zaszczytu odwdzięczania się uprzejmego uśmiechami rozsyłanymi bezinteresownie, 
egalitarnie na wsze strony z głębokimi religijnie ukłonami ciała, po żydosku, nie nabrał 
Gugulski ogłady i odgraża się obżydliwie, jakby z Polakiem pod celą w salonowca zamierzał 
zagrać Bartoszewski (od wyzywania Polaków od bydła), współpracownik Moczarskiego, w 
komórce dwuosobowej zatrudniony na stanowisku państwowym w organach stalinowskich, 
którą to robotę systemową nikczemnikowi należy pośmiertnie wypowiedzieć, jeżeli myślał 
sobie, że wszystko mu wolno, bo Boga dla żydokomuny nie ma i dlatego może sobie taka z 
każdym zatańczyć. 

 

Zachwyca się nieczystościami kuchni własnej wynosząc na ulicę pod kabatem w koszu skrycie 
czulent, kogel mogel w korespondencji prywatnej bez cukru żydówka dla diabetyka, który za 
polityka nie robi przecież dla kaczora, zatem czego szuka? Czy tylko czepia się nie 
przymierzając, jak żyd psiego ogona?  
 
Przykro, że ignorant nie potrafi sobie samodzielnie przestawić, jak nie w kiepełe, to 
przynajmniej na fejsbuku. Arogancja NAJGORSZEGO SORTU, który robi dla 
Waszczykowskiego za chłopca do bicia, rzecznika spoliczkowanego wczoraj poprawnie 
politycznie przez Piotra Cywińskiego, Nestora Dziennikarstwa Politycznego w tej obżydliwej 
Arabii Kaczyńskiej. 
 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://de.scribd.com/doc/269708846/Multiverse-Theater-Akt-I-swieczka-6-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-D
http://de.scribd.com/doc/269708846/Multiverse-Theater-Akt-I-swieczka-6-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-D
https://groups.google.com/forum/#!topic/sowamagazyn/TU1_3sarKwA
https://groups.google.com/forum/#!topic/sowamagazyn/TU1_3sarKwA
http://de.scribd.com/doc/269708846/Multiverse-Theater-Akt-I-swieczka-6-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-D
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Drogi Gugulski,  

za pokutę 
przeczyta sobie a 
nie odmówi przy 
czytaniu 
skupienia uwagi 
na tekście 
nadesłanym 
wczoraj do 
magazynu sowa 
przez Wybitnego 
Dziennikarza z 
odbitego ponoć 
przez Wałęsę na 
komunie Kraju 
Von: Piotr 
Cywinski  

[mailto:wprostcyw@aol.com]  
Gesendet: Dienstag, 5. Januar 2016 19:24 
An: sowa-frankfurt@t-online.de; sowamagazyn@googlegroups.com 
Betreff: Cywinski/ "wPolityce": Zabawa w gluchy telefon. Szef dyplomacji nie może mówić, 
co mu ślina na język przyniesie" 
 
Cywinski/ "wPolityce": Zabawa w gluchy telefon. Szef dyplomacji nie może mówić, co mu 
ślina na język przyniesie" 
http://wpolityce.pl/polityka/277184-zabawa-w-gluchy-telefon-szef-dyplomacji-nie-moze-
mowic-co-mu-slina-na-jezyk-przyniesie-ani-opowiadac-niefortunnych-zartow 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
http://wpolityce.pl/polityka/277184-zabawa-w-gluchy-telefon-szef-dyplomacji-nie-moze-mowic-co-mu-slina-na-jezyk-przyniesie-ani-opowiadac-niefortunnych-zartow
http://wpolityce.pl/polityka/277184-zabawa-w-gluchy-telefon-szef-dyplomacji-nie-moze-mowic-co-mu-slina-na-jezyk-przyniesie-ani-opowiadac-niefortunnych-zartow
https://twitter.com/sowa
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Arabia Kaczyńska, PDO255 po Myśli 

prof. Feliksa Konecznego  
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO ZECh:  
 
 
Aby zapobiec wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej określone koła na Zachodzie  
(czyt.: masoneria wszelkiej maści, obiediencje) ukartowały misteryjną grę, która  
w Dramacie Narodowym HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski demistyfikuje się  
po Myśli proroka Izajasza: Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje 
 
zamysły i nawróci sie do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż 
jest hojny w odpuszczaniu (55,7) Sura mówi o takich, jak wymieniony z nazwiska  
na początku: Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce  
Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie porwania i zamordowania, al-bowiem  

świadek przestał mieć interes do sypania na chwilową niekorzyść byłego senatora G 
rad Mister nuż do dzieła wziawszy Radka czepek ranny Der Spiegel/ Zwierciadło  
szust do wanny Dalej hasła rzucać żwawo: Anglia w lewo, Rosja w prawo; z woli  
ministra sinistra, destra duce a dritto Prezesie dla dobra Sprawy Zięcia Polska 
 
pójdzie na kompromis zadeklaruje się zdanie paszportu, bo niepotrzebny w Unii do  
przekraczania granic, obieca 50 tys. zł, jak żyd Precedens na odbudowę Warszawy  
albo Pruszkowa; z dołu, z Góry, aż sie ukrop puści z rury, sraczka-dziwaczka  
do łapy, miesięcznica inaczej, czkawka, demonstrancja uliczna dla upamiętnienia  
 
zbawczego wynalazku: cieplo, miło, niebo, raj. Macierewicz: w to mi graj, dolary  
w pudelkach po butach ambasador USA . Na scenie polityczny Baran: Kozły, nurki,  
zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą, wonnie, bzowo, sraczkowo, ciepła 
za wiele, troche nadto, ba, gorąco! Czyżby? W nogi! Tropią! Progi! To nie zarty... 
 
Urban wchodzi na scenę i daje wskazówkę z Góry manualnie, mówi: tam palec wsadzi,  
gdzie swędzi. Do Hymnu. Na końcu napis: Jak ja was, Kukiz nienawidzę, mniejsza z tym. 
Z Panem Bogiem 
Z Frankfurtiu nad Menem czytał Donat Lusk 

http://gloria.tv/media/RGVkf5qqAjT  
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    Andrzej 
Szpilarewicz Szczęść 
Boże ,Panie 
Stefanie,w ten 
swiąteczny dzien -
Trzech 
Króli..Dziekuje Panu 
za miłą dla mnie 
Panską reakcje na 
ta piosenke ktorą 
wczoraj napotkalem 
i ściągnąłem .ze 
strony swiezo 
poznanej osoby z 
RPA.Farmerzy 
burscy widac dobrzy 
sa i w pracy i 
ochoczy do bitki i 
wypitki z muzyką.Ot 
z sympatią wielką 
do nich mozna rzec-
swojaki.Z ciepłym 
dla Pana 
pozdrowieniem-
Jędrek z 
Walbrzycha.Hej 6 
godz.  

http://gloria.tv/media/LaShKeHc6DV    Bolek obalil komunizm a Mandela rasizm, tolle et 
lege! FO271 Stefan Kosiewski 20131207 Zarys Estetyki Chazarów  
http://sowa2.quicksnake.net/Music/maryjanka-cover-PDO252-255-KRYPTOSYJONIZM-von-
Stefan-Kosiewski-FO78-FO271-ZECh-CAPSTRZYK-DLA-PREZYDENTA-PDO180-NA-
REWOLUCJANTA-PDO179-Moralia-CANTO-DL-DCLII-DCLV  

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/Od-srdce-vsem-preju-hezky-cely-dalsi-rok-a-
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